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Garret Hardin:
The Tragedy of the 
Commons (1968)

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons 

Recurs d’accès obert
+ actitud agoista
= esgotament del recurs

No es basa en casos reals 
sinó en models simulats

No té en compte la 
capacitat d’arribar a acords 

de regulació d’ús

https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons


El procomú és una construcció social 
sobre un recurs natural o cultural

Els recursos compartits tenen una 
regulació i uns mecanismes de 
producció, reproducció, gestió i 
presa de decisions que crea i 
modifica la mateixa comunitat

El procomú tradicional pot ser:

Material i limitat: 
> recursos naturals (aigua, 
pastures, boscos, …)
> espais i estris comunals (forn, 
forja, molí, era, plaça, …)

Immaterial i ilimitat:
> Coneixements i habilitats
> Llengües, cultura

La regulació depèn de les seves 
característiques; és de sentit comú



Mercat – Estat – Procomú

Procomú

EstatMercat

2009, Elinor Ostrom rep el Premi Nobel de l’Economia per la seva recerca sobre els “commons”

Estudia la sostenibilitat 
comunal a partir de 
l’estudi de cententars de 
casos reals de producció, 
reproducció i gestió del 
procomú

https://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom


El procomú*

És un sistema de recursos comunitari 
caracteritzat per:
● Autogestió (~ governança comunal)
● Pertinença accessible (~ consell obert, assemblea)
● Coneixement compartit
● Integrants tenen dret i responsabilitat sobre la 

(re)producció i l’ús sostenible

(*) profit comú | sinònims: comú, empriu, comunal, béns comuns



El procomú digital és una 
construcció tecnosocial 

que produeix un bé fàcil de compartir

Domina el model de producció 
comunitària entre iguals

El procomú digital és:

Immaterial, replicable: 
> programari
> obres culturals (textos, imatges, 
audiovisuals)
> cartografia
> bases de dades

(Quasi) il·limitat:
> Té límits en la seva base física 
(infraestructures, energia)



Programari lliure i de codi obert*

Quatre Llibertats asseguren el dret a qualsevol 
usuàri/a de:
1executar el programa per qualsevol propòsit
2veure com funciona el programa i adaptar-lo a 
les necessitats pròpies**
3redistribuir còpies
4millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb 
les millores realitzades**

* Debian Free Software Guidelines → Open Source Definition
** L'accés al codi font és un requisit.



Quatre Llibertats asseguren el dret a qualsevol 
per:
1Fer servir l’obra i gaudir dels beneficis de fer-ho
2Estudiar l’obra i aplicar els coneixements 
adquirits
3Redistribuir còpies, totals o parcials, de la 
informació o de l’expressió
4Fer canvis o millores i redistribuïr les obres 
derivades

* freedomdefined.org

Obres culturals lliures*



El procomú digital

És un sistema de recursos comunitari 
caracteritzat per:
● Autogestió (~ governança comunal)
● Pertinença accessible (~ comunitats en xarxa)
● Coneixement compartit
● Integrants tenen dret a l'ús, la contribució, la 

participació i la bifurcació (~ replicar)

La possibilitat de bifurcació és garantia dels altres drets i reforça la continuïtat



https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Free_and_open-source_software 
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Producció entre iguals (p2p)

● Producció p2p com 
un tercer model

● Internet redueix els 
costos de transacció 
de la col·laboració

● CBPP: 
Commons-based 
Peer Production

●  
Foto by Joi Ito, CC BY

Yochai Benkler, CC 
BY-NC-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YochaiBenklerJI6.jpg
http://benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf


Els projectes híbrids físics i digitals
combinen formes de producció i gestió

Del procomú digital:
> compartir les fonts (codi, plànols, dissenys originals)
> documentar bé
> replicar i fer obres derivades
> possibilitat de bifurcació, garanties de continuïtat o 
re-activació del projecte

Del procomú comunitari local:
> proximitat i arrelament territorial
> transmissió directa d’habilitats
> participació i aspectes relacionals



Economia basada en el procomú

Basada en el bé comunal (per compartir)
enlloc de la mercaderia (per vendre)

Se’n deriva la forma en que s’organitza la producció
i la participació de totes les persones implicades,
productores i beneficiàries.



Economia col·laborativa

Es basa en la col·laboració entre persones per 
produir un bé, gestionar un recurs o extremar-ne 
l’aprofitament.

Fa ús de la digitalització i les xarxes per escalar la 
col·laboració, facilitar la confluència d’afinitats i 
interessos, donar les eines per treballar conjuntament 
i donar accès al que es comparteix.

Es desenvolupa paral·lela a la popularització 
d’internet.



Economia col·laborativa

Albert Cañigueral, Feb '16

http://www.slideshare.net/OuiShare/collaborative-economy-a-p2p-renaissance-58090901


Automatic



Ecosistema Arduino
utitlitzat

dins altres 
productes

Wiring
Processing

http://forum.arduino.cc/



Fairmondo.de



Stocksy.com



Resonate.is

https://resonate.is/in-the-details/ 

https://resonate.is/in-the-details/


Modo.coop



SomMobilitat.coop



Guerilla Translations



MiData.coop



Katuma.org
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GoodEnoughCNC



OpenDesk.cc



Ereuse.org / Reutilitza.cat







Comunificar és transformar 
alguna cosa en comunal, 
fer-la un procomú

Amb col·laboració honesta, relacions 
justes i condicions dignes de les persones 
que en formen part


